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— Elfogták a Soós-féle betörés tetteseit. 

A szegedi rendőrségnek három napos nyomo-
zás után sikerűit kézre keríteni Soos Lajos is-
kola-utcai divatáruüzletben S/.ilveszter éjszaká-
ján elkfWetett betörés tetteseit három fiatalkorú 
bűnös személyében. Elfogták orgazdájukat Szo-
bonya 'Zsuzsanna pincérnőt is, akinél a lopott 
holmikat megtalálták. A három fiatalkorú egy 
héttel ezelőtt szökött meg az államügyészség 
fogházából, ahova betöréses lopás miatt kerül-
tek. A három fiatalkorú egy negyedik, sza-
badon lévő tagja segítségével a .rendőrségi 
fogdából is meg akart szökni, azonban észre-
vették őket és a negvediket is elfogták. A 
rendőrség most összeállítja a fiatalkorúak bűn-
lajstromát, azután vissza át kisérik őket az 
ügyészségre. 

— Értesítés. Dr. Kertész Zsigmond ügy-
véd véctisztességén külön vil'amoskocsi fog a 
Dugonics-téren a résztvevők rendelkezésére 
állani. i 

— Elvágta a lábát villamoskocsi. Szom-
baton délelőtt Kovács Elek 14 éves nagyváradi 
születésü kovácstanonc a Kossuth Lajos sugár-
ut 71. számú ház előtt föl akart ugrani a villa-
mosra. Az ugrás nem sikerült és Kovács oly 
szerencsétlenül esett le a villamosról, hogv a 
pótkocsi alá került, amely jobb alsó lábszárát 
elvágta. Súlyos, de nem életveszélyes sérülésé-
vel beszállították a közkórházba. 

— Kérelem v megszállott területek la-
kóihoz. A megszállott területekről a fővárosba 
érkezőket, valamint a megszálótt területekre 
visszautasokat felkérjük, hogy igen fontos üdv-
ben szíveskedjenek a délelőtti órákban (9-től-
1-ig) helyiségünkben (IV., Muzeuni körút 1 Iv.) 
bennünket felkeresni. Országos Propaganda 
Bizottság. 

— Dr. Szabó Béla ügyvédi irodáját Báslya-
utca 19. sz alatt megnyitotta. 

— l eszállított árban legújabb szőrme 
garnitúrák, borik, muffok, szőrmekabátok, 
bundák, női és leány- k»bétok, blúzok u«y 
seintén mérték szerinti rendelések RE-
MÉNYINÉ nűidivat áruháza ^/.eged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett.) 

— Exelusov tmekurrus kezdődik január 
S .'iii délután 5 óraikor Révész táneintézetélien 
(Tisza szálló) f\í állatni felsőleáíny iskola, a 
polgári hiány iskolák i* n tiu .középiskolák ta-
nulói részérc. K kurzuson kizáróiag tanulók 
vehetnek r> -zt. Fölnőttek részére külön esopor 
tok. Irat hozások: csütörtök, páritejc és kedd 
délután t t! óra közt a TUzál>an, 

/ — Hegedű Órákat vállal, zeneakadémiára 
obikészit //( //( Ferenc ok levőiéi hegedűtanár, 
Dáni-u. 7. 

— D •*. Deutsch Mátyás orvos rendeléseit 
Tisza littjoMkörnt 5Ö.\sz.. alatt megkezdte. Ren-
del 1 nir- nőbe tápoknak délelőtt 8 9 és dél-
után 2 4. 

V R ü w m 
n<igy<ir Tudományos Színház. 

Trlc ton 8 7 2 . Telefon 8 7 2 

Szombaton vasárnap 

január 4-én 5-én 

A legújabb .magyar rilmszeiizácn 

K a r e n i n A n n a 
\ Tolsztójkeó regénye 5 részben. 

A főszerepekben : 

.Varsányi Irén $ Eenyvesi Emil, 

Kertész Dezső. 

Előadások köznapokon r fél 5, (5 és fél 8 órakor 
Vasárnap és ünnepnapokon fél 2, 3, tél 5, 6 és 

fél 8 órakor. 
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MüSOR: 
Vasárnap délután: Sárga csikó, népszínmű. 
\"asárnnp este: ffejr.hu ja káró, operett, Bér-

lötezüaetlien. 
Hétfő délután na ry kabar-. 
Hétfő este: 1/cjchvja báró. operett. 
Ivdd: I fejelni ja báró. openlt, páros 32. 
Szerda: Ifcjehuja báró. operett, páratlan 33. 
t'siitörtiik: VáljUnl, el. vígjáték, páros 34. 
Hétfő délután nagy kabaré. (A. Szih -szteri 

tal :a ré nit^ri smétlése.) 
H' t fő este: Hejchnja báró. operett. l>;;r!ets/.ii-

nethrn. 
Kedd: Hejchnja báró. operett. Tdcnybérlet. 

Páros 32. 
Szerda: Hejchnja báró, operett. Idényl/érlet, 

Páratlan; 33. 
Csütörtök: Váljanh cl. vígjáték. Idényl>érlet. 

Páro> 34. 
lVut'rk: Irra Lá^.ló király, eh'isz^r. Pr ;uű?r 

•'oér'et Hl 16. ; , 
Szonrl ul délután: l.eányrásár. operet t. 
Szombat este: Arca László király. >zc>morn 

játék. PmniérUérlct A) Ifi. 
Varárnap délután: StamM rózásja. operett. 
Vasárnap este: ^Arva László királyi, szomorú-

játék. 
Hétfő: Jrrii Láttsló király, -zoinoru.iátt 

Filharmóniai hangverseny. 

Iloiiai;. kkai ezelőtt tervezték a Szeaedi Ze 
iickedrclők Rfj/texütetémle megalakítását, az, 
alakulást 'izonh«n későbbre, megfelelő id/íre 
halasztották. A tervezők nem maradtak tét-
lenül, .serényen munkálkódmik. hogy -pddig 
is. míg a iSze;.""dL Zenekedvelők Eigye>ü' te, 
a melyre a város zenei életének fellendítés* 
céljából szükség van. megalakulhat, bizony-
ságát szolgáltassák annak a vab'» ágnak, hogy 
ők ne-m vak a fejlettebb zenének vannak hí-
vei. de hivatott megszólaltatói vannak a kü-
lön lé.le hangszereknek is. Figyelőre e>öndben, 
minden alakulási külsődéi nó'kiil ineirszer-
vezték a "Filharmóniai társaságot, amely hi-
vatásos év művészetet kedvelő zenészekből 
áll. ak-ik január 23-án. a. Tisza száF<» hamr-
v ei-ven vtevniél en lépnek alapos előkészület 
után első izben a közönség elé. 

•A .Filharmóniai társaságnak a köVetke 
/.flk a működő tagja i : ELső hegedűsök: Dr. 
Apor Anna. Ball a Ferenc, Biedl Alit*, Bőhm 
Pál, l'i.seílier Józseif. Gáborné. P)IotYint Ilona. 
Kubűnyii J<'nuy, Patzauer Sáudorné, Kawtner 
József, Senny i .József. M<txn<l hegedűsük: 
Da.ulraMsky Viktwr, Kováé- József. Pártos 
Béla. Soudyódy Árpád. SzejM's I/iissJó, 
Soknitz1! (Jusztáv, Sdhwai'tz Andor. Vajda 
György. Mély hegedibök: Hiihin «Ióz--ef. Ka-
delbnrg Kde. Kiss Dávid. Sonijner iKnclre, 
Tóth Kálmán. <lordonl-ások: Baranyai Gyu-
la. dr. Kun Izidor. Nagybőgős: Sándor An-
tal. E közreműködőket kiegészíti az 5. magyar 
:»alogezrci| zenekarának tagjai. 

A Filharmóniai hangverseny műsora a 
követ kőző lesz: 

1.) Haydn: Szimfónia (d-dur.) 
2.) Mozart: l/-s )H'tits riense. 

3. Kötiiff Péter: Magyar snite. 
Az éiidekes és hihetőleg nagy látogatott-

ságnak örvendő hangversenyt január 23 án, 
délután fél 5 órai kezdettel tart ják meg a Ti 
sza-szálló hangverseny termében. Jegyek 30, 
8, 6, 4 év 2 koroná,- árban és 10% os vigalmi 
adóval szerdától kezdve Várnay L. könyvke-
resked«6ébt*i válthatók, 

Árva László király. A színházi iroda 
jelenti: Színházi és irodaimi szempontból egy-
aránt jelentőségteljes estéje lesz a színháznak 
a jövő héten. Pénteken mutatja be a társulat 
Baróli József rendezésében Herczeg Ferencz 
négy felvonásos szomorujátékát, az Árva Lász-
ló királyt. Herczeg Ferencz a művész biztos 
kezével mert hozzányúlni a magyar történelem 
egyik legszotuurubb kifejazetéhez s hogy nem 
sabloitios akadémiai drámát irt,\azt eléggé bizo-
nyitja páratlan sikere. Egyáltalában .fordulatok-
ban gazdag irói pályájának egyik kimagasló 
pontja ez a szomorújáték, melyet a társulat 
nagy gonddal, kiliinő szereposztással hoz szili-
re. A királyt Baróti József játsza Hunyadi Lász-
lót Majthényi, Mátyást Mntány. Gara Mári<ji Etsy 
Emília, Kanizsai Erzsi Hányai Irén, Hunyadi 
Jánosrté Uti Gizella. Szilágyi Mihály karakte-
risztikus alakját^Szeghő ' Endre személyesiti, 
Gara nádorispánét Szilágyi Aladár, Újlaki Vaj-
dáét László Tivadar, Rozgonyi Sebestyénét 
Haltnos Gyula. Rozgonyi Miklós Domokos lesz, 
Kata Szilágviné, Vitéz püspök Izsó Miklóí, 
Bodó Bende László, Frokop kamarás Rad<> 
Béla, Ciliéi Balogh József, Jeremiás Rogoz, 
mig az udvari bolond pompás szerepe Kertész 
Endrének jut. A történet 1457-ben játszik, az 
első felvonás Nándorfehérvárott, a,második Te-
mesváron, az utolsó kettő Budavárában. 

A hetí műsort majdnem kizárólag két da-
rab dominálja: A diadalmas llejelutja báró és 
az Árva László király. Éppen csak csütörtökön 
jut sor a Váljunk el-re, amelynek előadásait 
mindenkor zsúfolt ház tapsolja végig. Hétfőn 
délután a szilveszteri kabarét ismétli meg a 
társulat, szombaton délután az elévülhetlen 
Leányvásár van műsoron, vasárnap dulután pe-
dig Siambul rózsája. A délutáni előadások fél 
3-kor, az estiek 6-kor kezdődnek. 

Telefon 

807. V A S S 
M o t q á s í i n h a z . 

Telefon 

807. 

. — r 

Szombaton és vasárnap 

január 4 én és 5-én: 

Mady Christ ians legújabb filmje 

I 

Bűnügyi dráma 4 részben. 

Hétfőn januói fi án 

ALUR1N NEUS 

az ismert filmművész uj filmje: 

N e m e s v a d 
dráma 4 felvonásban. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8, vasár- és 
ünnepnap fél 2, 3, tél 5, 6 és íél 8 órakor. 


